
Pøedkládané supplementum se vìnuje pøehledu vybraných

pøíspìvkù, které zaznìly na konferenci v Mìøínì 2009. Re-

dakce èasopisu Adiktologie se souèasnì obrátila na progra-

mový výbor s požadavkem publikovat závìry konference.

Vzhledem k tomu, že ústøedním tématem byla adiktologic-

ká mytologie, je tøeba k tìmto závìrùm pøistupovat s krajní

opatrností.

Konference byla velmi dobøe organizaènì zajištìna,

jak se to v posledních letech stalo tradicí – dík patøí organi-

zaènímu výboru v èele s Matúšem Šuchou a všem jeho spo-

lupracovníkùm. Vzhledem k velkému poètu aktivních

úèastníkù byl jistým problémem relativnì malý poèet sálù

vhodných k prezentaci pøíspìvkù a workshopù. Hledat

vhodnìjší kongresové zaøízení je však v souèasné dobì pro-

blematické, a to zvláštì z ekonomických dùvodù.

Komplikovanìjší jsou odborné závìry. Osobnì jsem se

tìšil na bohatou diskusi týkající se koncepce a dalšího smì-

øování oboru návykové nemoci. Kromì poukazu na potøeb-

nost nelékaøské ambulantní složky jsem však nezazname-

nal zásadní nabídky. Z pøednesených pøíspìvkù je obtížné

nìco obecného vyvozovat. Jde pøedevším o to upozornit na

sdìlení, která by mohla být inspirací pro odbornou veøej-

nost. Komentáø k jednotlivým pøíspìvkùm (a souèasnì je-

jich redakèní výbìr do sborníku) mùže být relativizován

s ohledem na to, kdo je posuzuje a z jakých názorových po-

zic. Jako pozoruhodné je možno konstatovat, že minimum

pøihlášených sdìlení se zabývalo biologickými nebo farma-

kologickými otázkami. Kladnou odezvu mìly práce týkající

se nefarmakologických terapeutických pøístupù a nìkterá

sdìlení se širším zábìrem.

Z hodnotících dotazníkù vyplnìných úèastníky konfe-

rence vyplývá, že nejvíce zaujal pøíspìvek Josefa Radimec-

kého (11 hlasù). S potìšením eviduji autorovo úsilí vypoøá-

dat se s nìkterými extrémními biologicko-redukcionis-

tickými tendencemi. Z hlediska klinického lékaøe bych byl

opatrnìjší pøi formulaci nìkterých závìrù. Napøíklad teze

o tom, že „úèinky heroinu mohou být pro nìkteré uživatele

tlumivé, ale pro jiné stimulaèní“, je diskutabilní. V rezi-

denèní adiktologické praxi se relativnì èasto setkáváme

s jedinci intoxikovanými heroinem a vesmìs u nich pozoru-

jeme manifestní pøíznaky dle manuálu MKN-10, diagnos-

tická kategorie F11.0, tj. dysfunkèní chování s apatií nebo

desinhibicí nebo s psychomotorickým útlumem, atd. Kvùli

tomu ovšem nebudeme heroin považovat za sedativum nebo

za stimulans nebo za kombinaci obojího. Opium a opioidy

byly od pradávna používány jako analgetika-anodyna, ale

øada spoluobèanù je v souèasné dobì používá k tlumení vý-

zkumnì obtížnì uchopitelné èi detekovatelné „psychické bo-

lesti“, místo aby s ní zacházela fyziologicky a napø. ji opla-

kala. Takový poznatek je možno získat po letech terapeutic-

ké praxe, pøípadnì narativním výzkumem. Konstatování,

že „tolerance mùže narùstat rychle v období dostatku drogy,

nezbytnì ale narùstat nemusí ani pøi celoživotním užívání“,

by zasluhovalo podepøít monografií. Což v této souvislosti

zmínit otázku neuroanatomických systémù, celulárních

(synaptických) mechanizmù nebo dokonce subcelulární

dìje?

Na druhém místì se umístila Magdaléna Frouzová

(10 hlasù). Její sdìlení redakce do sborníku nezaøadila

a mohu se jen domýšlet proè. Autorka se v pøednášce zabý-

vala celým spektrem mýtù a stereotypù, se kterými se ve

své ètyøicetileté klinické praxi setkala. Ke škodì èeské od-

borné literatury ani její ochota sdílet svou kolosální klinic-

kou zkušenost redakci Adiktologie nepøesvìdèila.

Devìt hlasù pøisoudilo tøetí místo Václavu Mikotovi,

jehož sdìlení bylo vyžádáno organizátory. Autor zaujal vy-

soce kultivovaným projevem a výstižným historicko-teo-

retickým exkurzem, ve kterém zdùraznil patogenetickou

úlohu nedostateèné bazální dùvìry a následné narcistické

nerovnováhy (s krizemi vèetnì polárních stavù omnipoten-

ce nebo bezmoci, která bývá disociovaná a následnì odehrá-

vaná), se souvisejícími primitivními obranami vèetnì pro-

jektivní identifikace, odehrávání (interpersonální disocia-

ce) èi manické obrany. Autenticky se pøihlásil k døíve

sdílenému lojovickému mýtu o neochotì závislých k náhle-

dové terapii. Výkladovì se opøel o pøevzatou kazuistiku pa-

cientky Niny, která byla v péèi vysoce empatické, akceptují-

cí a autentické psychoanalytièky Lisy Directorové. Moto-

rem pozitivního terapeutického vývoje byla u její klientky

pozoruhodná intervenèní triáda: 1. Období, kdy byla terape-

utka opakovanì ochotna vyslechnout telefonické volání Ni-

ny, a to pozdì v noci a z hloubi drogových mejdanù (pøíklad

tzv. psychoanalytického parametru). 2. Získaný materiál se

pak dále kreativnì zpracovával pøi sezeních s imaginacemi,
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nejúèinnìjší byla oboustranná imaginace „intenzivní into-

xikované dvojice“ (pozn. P. J.: vida, jaké techniky mùže pøe-

bírat skupinová terapie od psychoanalytikù). 3. Terapeutka

se rovnìž opírala o svoje pocity, které v ní vyvolávala Nina

v rùzných obdobích terapie, zachycovala je, pojmenovávala

a otevírala pro nì komunikaèní prostor. To vše vedlo k posi-

lování terapeutické aliance a k terapeutickému øešení, kte-

ré se souhrnnì spatøuje: a) ve schopnosti terapeuta úèinnì

zacházet s vlastní subjektivitou, což pomáhá zvládat pøeno-

sové dìje vèetnì projektivní identifikace (pomocí tzv. pro-

cessingu, tj. oddìlování obsahù patøících k já od tìch, které

já nepatøí); b) v adekvátní interpretaci; c) v posilování

schopnosti klienta unášet svoje vnitøní konflikty a pøijímat

vlastní disharmonické intrapsychické stavy (což rozšiøuje

self – vèetnì sebereflexe).

Dalším v poøadí byl pøíspìvek Pavla Nepustila (8 hla-

sù). Ve svém sdìlení analyzoval z narativistických pozic

vzorek 20 probandù, kteøí se dostali ze závislosti na perviti-

nu svépomocí nebo s pomocí nejbližšího nativního okolí, ni-

koliv léèebnou podporou. Podle autora se tak dìje pøede-

vším mechanizmem hluboké transformace identity (self)

závislého vèetnì posílení sebeúèinnosti (autor dává pøed-

nost pojmu self-agency = vlastní síla k jednání), sebenáhle-

du (sebereflexivity) a rovnìž posílením motivace – zde pøe-

devším ve smyslu explicitního závazku. Zaujal mne pokus

o zavedení koncepce morálního prostoru, neboť v klinické

praxi bývá morálka tìžko uchopitelná entita (na rozdíl od

struktury, autenticity, autonomie apod.). Svìže na mne pù-

sobilo zjištìní, že nejdùležitìjší vnitøní zmìny studovaných

osob byly podobné, jak je vidíme i v adiktologické klinice.

Zøejmì se jedná o zásadní a ubikvitární jevy, dìje a procesy,

které mají klíèový význam jak v etiologii závislostí, tak

v procesu auto- nebo heteropomoci/ podpory/léèby.

Podle sedmi obdržených hlasù následovalo sdìlení Ka-

mily Zogatové-Havlové, která se zabývala doléèovacím pro-

cesem. Povšimla si toho, že kýžené zásadní zmìny závislého

chování a životního stylu nemusí nutnì korelovat s absolvo-

váním formálního léèebného programu èi modality („nìkdy

je na tom klient po komunitì stejnì, jako byl pøed deto-

xem“). Autorka ilustruje tøi typické kazuistiky: u Járy vidí-

me nedostateènì internalizovanou motivaci a falešnou

identitu, Èeòka zøejmì limituje simplexní formát osobnosti

nebo se u nìj jedná již o metapoškození a nejpozoruhodnìjší

je Hana: po velkém úsilí získává stabilní abstinenci, dceru

do vlastní péèe a popelovou pachuť všedního dne. Nyní mù-

žeme spekulovat o tom, zda popel má chuť intrapsychické

prázdnoty, pocitu osamìlosti èi nepøijetí okolím nebo ener-

getického vyprázdnìní. Mùžeme pøemýšlet o terapeutic-

kých nabídkách.

Kamil Kalina se zabýval pøedevším mýty v oblasti ev-

ropské (proti)drogové politiky. Jeho pøíspìvek byl vyžádán

organizátory a v hlasování neskóroval, pøestože byl velmi

fundovaný, se širokým zábìrem experta evropského formá-

tu a s pøesahem do filozofie Terapeutické komunity Sana-

nim Nìmèice.

Sdìlení ¼ubomíra Okruhlicy ze Slovenské republiky

polemizovalo s pojetím látkové závislosti jako chronického

onemocnìní. Autor nabízí spíše rùzné prùbìhové varianty,

což je podloženo originálním výzkumem souboru 1260 osob

závislých na alkoholu.

Dalším vyžádaným mluvèím byl Ross Coomber z Velké

Británie, jehož pøíspìvek není otištìn. Zabýval se mýty

v oblasti epidemiologie závislostí, drogového trhu a (pro-

ti)drogové politiky. Zdùraznil pøístup založený na sociologii

strachu, èímž mne zaujal natolik, že mu dodateènì dávám

hlas a doporuèuji redakci Adiktologie, aby sdìlení otiskla

nìkdy pøíštì. Potìš nás Bùh, pokud se strachy Niny, Járy,

Hany a další klientely spojí se strachy mocných tohoto

svìta.

Souhrnem je možno konstatovat, že odborná pozornost

mytologicky senzitizovaná byla na konferenci velmi inspi-

rativní. V intencích multidisciplinárního adiktologického

pøístupu je stavìt otazníky tam, kde jsou behaviorální pro-

jevy závislosti velmi výmluvné a velmi destruktivní. Dal-

ším krokem by mìla být kompetentní a úèinná podpora na

cestì zmìny. Podpora odbornì fundovaná, opírající se

o adekvátní podporu spoleèenskou.

Dobré a inspirující poètení pøeje

Petr Jeøábek

za programový výbor

XV. celostátní konference
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